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ISTEN KIRÁLYSÁGA 1. 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2012. 09. 03. 
 

Az elızı két alkalommal a kulcsokról szólt a tanítás, Isten királyságának a kulcsairól. 
Most vizsgáljuk meg közelebbrıl Isten királyságának alapelveit. A mai tanítás címe: Isten 
királysága 1. 

A Bibliában, fıként a revideált, a pontosított Bibliában, találkoztok azzal a két 
kifejezéssel, hogy az Isten országa, és Isten királysága. A kettı nagyon hasonló, legalábbis 
hangzásra, de azért van különbség a kettı között. Elıször tisztázzuk ezt.  

Az ország, az egy meghatározott terület. Ha a térképre nézünk, akkor Magyarország egy 
piros vonallal körbe van határolva. Fizikailag, tehát kint a világban, pedig fel van boronálva, 
meg különbözı jelzı oszlopokkal meg van jelölve a határ. Az ország az egy államformát 
takar, egy hatalmi felépítményt.  

A királyság ettıl jóval nagyobb. Isten királysága nemcsak a Mennyben van, hanem 
kiterjed a földre is. Isten királysága azáltal van a földön, hogy bennünk van Isten királysága. 
Egy földi királyság is kiterjedhet nagyobb területre, mert hogyha behódolnak, vagy 
meghódítják a környezı országokat, akkor egy királyság több országban is uralkodhat. A 
történelmi tanulmányaink során találkozhattunk is ilyennel.  

Picikét mélyebben is megnézzük, mert az Úr kegyelmébıl kaptam egy segítséget ehhez. 
Tehát az ország az fizikai területhez kötıdik, de az ország fogalma alatt érthetı maga az 
ország vezetıje és ország népe is. Amikor arról beszélünk, hogy Magyarország, akkor abban 
benne van az egész lakosság is.  

Amikor Isten országáról beszélünk, akkor abban is benne vagyunk, mert kettıs 
állampolgárok vagyunk. Mi Isten országához is tartozunk, illetve elsısorban Isten országához 
tartozunk. Amikor azt halljuk, hogy Mennyek országa, akkor az emberek két dologra 
gondolnak. Egyik a Mennyország, ahol Isten az Úr, és mi ennek az országnak az 
állampolgárai vagyunk az újjászületésünk által. A másik dolog, amire gondolnak az emberek, 
az a leendı lakhelyünk.  

A királyság az nem kötıdik egy fizikai területhez, a Mennyei királyságban benne 
foglaltatik Jézus királyként való uralkodása, s a velünk való közössége. A mi Bibliánk már a 
hetedik javított kiadás, és mindig van mit pontosítani.  

Ezek a pontosítások azokat a helyeket érintik jelenesetben, ha egy királyságról beszélünk, 
ahol az Ige Jézus királyságáról beszél, illetve Jézus királyként való uralkodásáról szól. Azaz 
az Úrnak a királyi hatalma hangsúlyos. Ezeken a helyeken lett pontosítva. Ugyanis a görög 
szó jelent országot is, és jelent királyságot is. Igazából az Ige értelme határozza meg, hogy ezt 
melyikre kell vonatkoztatni. Ez volt a bevezetı. 

Kétféle királyság létezik, van a szellemi királyság, ami a szívünkben van az újjászületés 
által. Tehát nem látható formában. És a Biblia beszél egy fizikai királyságról, ami majd 
szemmel látható lesz, ez pedig az új Jeruzsálem.  

Amikor Isten trónja alászáll a földre, ez a földnek az újrateremtése után lesz. Miután Isten 
megtisztítja a földet, mert számára ez jelenleg lakhatatlan. De most, ma, még a szellemi 
királyságról beszélünk.  

Hogyha mi már újjászülettünk Krisztusban, és a Szent Szellem bennünk él, akkor legalább 
tudjuk meg azt, hogy Isten mit helyezett a szívünkre. Nagyon sok példabeszéd van Isten 
királyságáról. Szükséges, hogy ezen elmélkedjünk, mert az elmélkedés által, jön hozzánk a 
megértés és a kijelentés a Szent Szellem által, a Szent Szellem segítségével, a Szent 
Szellemen keresztül. Lapozzunk el a: 

Máté 6:9-13 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 
szenteltessék meg a Te neved; Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, 
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mint a mennyben, úgy a földön is a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És 
bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk 
vétkeztek; És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tied 
az királyság és a hatalom és a dicsıség mindörökké. Ámen. 

Már bizonyára többször olvastátok ezt az Igerészt. Itt Jézus imádkozni tanítja a 
tanítványokat. Itt található ebben a részben a Mi Atyánk ima. Én hozzáteszem, az én szívem 
szerint, hogy imaminta. Szükséges, és ebben az esetben különösen, mindig megvizsgálni, 
hogy milyen idıszakban történik ez az esemény. Ki szól, és kinek szól.  

Jézus egy átmeneti idıszakban élt közöttünk. İ ugyan az ószövetségben született, hogy 
betöltse a törvényt, mert ember elıtte erre nem volt képes. És így egy átmenetet képez az 
újszövetség felé. A halálával és a feltámadásával megnyitott egy új idıszámítást, ezt pedig az 
újszövetség. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy átmeneti idıszak.  

Amíg Jézus a földön járt és szolgált, addig Isten királysága nem tudott eljönni, a Szent 
Szellem nem tudott kiáradni. Hiszen Jézus világosan megmondta: nekem el kell menni ahhoz, 
hogy a vigasztalót, a segítıt elküldjem hozzátok! Ez egy helycsere volt gyakorlatilag.  

Jézus itt ebben az igeszakaszban, beszél a jövendı királyságról. Azt mondja, hogy így 
imádkozzatok. Az a görögben jelenti azt is, hogy ilyen módon imádkozzatok. Tehát ezért 
tartom én ezt imamintának. Nagyon sok alapelv van ebben az imában, most nem akarok erre 
kitérni. Nem az a lényeg.  

Nem azt mondta Jézus, hogy ezt imádkozzátok. Az ezt és az így az különbözik. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy az átmeneti idıszakban mondta ezt a tanítványainak, hogy kérjétek. Két 
dolgot kérjetek, jöjjön el Isten királysága, másik pedig, legyen meg Isten akarata. Most egy 
picit kitérünk Isten akaratára.  

Valóban Isten akarata érvényesül a földön? Sokan úgy gondolják, hogy igen. És vádolják 
is Istent, hogy hol volt, amikor történt a baleset, és ehhez hasonló. Vissza kell tekinteni az 
édenkerti állapotokhoz, s emlékeztetlek rá, hogy a múlt héten az egyik kulcs az volt, hogy a 
teremtés az egy kulcs a Biblia többi részének a megértéséhez.  

Tehát Isten az embert behelyezte az Édenkertbe, adott nekik útmutatást, de az ember 
engedetlen volt, felségárulást követett el, és a bukás után már nem Isten akarata érvényesült a 
földön. Isten eredeti terve az Édenkertbe helyezett ember vonatkozásában az, hogy teljes 
ellátásban részesüljön.  

Ádám választhatta volna az örök élet fáját, de e helyett a jó és gonosz tudásának fáját 
választotta. Következett a bőnbeesés, a Kertbıl való kiesés, vagy kivettetés, és bejött a 
szenvedés, a bőn, a betegség, a halál. Ugyanis Ádám a felségárulásával, mondhatjuk úgy is, 
hogy az ember felségárulásával átadta az Istentıl kapott föld feletti hatalmat az ellenségnek. 
Innentıl kezdve nem Isten akarata érvényesült a földön.  

A teremtés tervében nem szerepeltek ezek a rossz dolgok, a gonosz dolgok: a szenvedés, a 
betegség, a halál, a szegénység, a szőkölködés. Azért nem szerepelhetett, mert a Mennyben 
nincs ilyen. És a föld pedig a mennynek a képmása. Ugye ez egy jó hír?  

A fizikai világ a szellemi világnak a képmása. Elıbb volt a szellemi világ, és a szellemi 
világ másolata a fizikai világ. Tehát a valóság a szellemi világ. És az nem is változik. Ami 
változik, az a fizikai világ. A fizikai világ változásnak van alávetve.  

Ószövetségben is találhatunk több szövetséget, amikor az Isten és az ember szövetséget 
kötött, de most ugorjunk egy nagyot. Nézzük meg azt, hogy Isten egy újabb szövetséget kötött 
az emberek, mégpedig Jézus Krisztus által. Tehát elküldte az İ egyszülött Fiát, áldozatként, 
áldozati Bárányként, és az újszövetség dokumentumát, végrendeletét az Úr Jézus vérrel 
pecsételte meg.  

Jézus Krisztus megváltásán keresztül Isten egy újabb kertet hozott létre. Az elsı kert volt 
az Édenkert, a második kert nem más, mint a mi szívünk. A szellemi lényünk. A szellemi 
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királyság az, amirıl Jézus beszélt, ezt késıbb meglátjuk. A körülötte levık is kérdezték, hogy 
mikor jön el, és hogyan jön el. Ezt az Igét is meg fogjuk nézni.  

A szellemi királyság pünkösd napján jött el, mégpedig a Szent Szellem által. Van egy 
kérdésem. Van-e értelme olyanért imádkozni, amit már megkaptunk? A Mi Atyánk egy 
mondatára utalnék, és nem kicsúfolni szeretném az Igét, Isten Igéjét, csak rávilágítani arra, 
hogy idıszerő, vagy nem idıszerő ez. Ez a „jöjjön el a Te országod…”. Ha elsı pünkösdkor 
eljött Isten országa a szívünkbe, akkor miért kellene kérni azt folyamatosan.  

Amikor Isten királysága a szívünkbe került, ez lehetıvé tette Istennek, hogy végrehajtsa az 
İ akaratát rajtunk keresztül. İ közvetlenül nem avatkozhat bele a földi dolgokba, mert átadta 
a hatalmát az embernek. Ez egy másik kérdés, hogy az ember továbbadta, ez már 
többszörösen átruházott hatalom.  

Istennek egy jogot kellett szereznie arra, hogy beléphessen a földi életnek a dolgaiba, 
hogy a hívık imáira választ tudjon adni. És ezért létrehozta a földi királyságot, a szellemi 
királyságot, a nem látható királyságot, az újjászületett keresztény szívében.  

Mi egyrészt szövetségesei vagyunk Istennek, másrészt pedig eszközei vagyunk Istennek. 
És İ rajtunk keresztül mőködik. És ráadásul az Úr Jézus a hatalmat nekünk adta, az İ Nevébe 
levı hatalmat.  

Isten hatékony munkatársakra vágyik. Az İ terve tökéletes. Hogy mi emberek mennyit 
hajtunk régre? Milyen módon? És mikor? Mennyire készségesen és hajlandón, és 
engedelmesen? Ez rajtunk múlik. Tehát rajtunk múlik, hogy Isten terve milyen mértékben 
valósul meg a földön.  

Elhangzott a szövetség szó, hogy Istennek szövetségesei vagyunk. A „Vérszövetség”-et, 
aki olvasta, ajánlom, hogy még egyszer olvassa el. Kenyon könyve. Nem vastag, de nagyon 
magvas. Aki még nem olvasta, annak meg azért ajánlom. Úgy érzem a szívembe, hogy 
valamikor fogunk vele foglalkozni. Nem árt, ha elıtte van egy kis alapotok, és akkor több lesz 
majd a világosságotok.  

Egy szövetségnek legalább két fele van. Önmagával az ember szövetséget nem köthet, 
legalább egy társ kell, vagy egy szervezet, akivel szövetséget köt. Vagy többen állnak össze, 
és így kötnek szövetséget.  

A szövetségnek a lényege: ha az egyik fél segítségre szorul, akkor a másik a segítségére 
siet, és fordítva. A történelembıl tanultunk olyan helyzeteket, amikor a szövetségesek 
segítségével tudták legyızni az ellenséget. Ugyanígy jön Isten nekünk segíteni, ha bajban 
vagyunk, vagy ha İ kér valamit tılünk, akkor ugyanígy illene nekünk is segíteni, Isten 
rendelkezésére állni.  

A hatalom szempontjából fontos az, hogy te látod-e magad úgy, hogy neked van egy 
hatalmas szövetségesed. Mert, ha látod, hogy neked van egy hatalmas szövetségesed, akkor te 
gyıztes pozícióban érezheted magad. S ez nagyon nagy kulcs!  

Nem mindegy, hogyan látod magad. Hogy egy kis hitvány féregnek, vagy pedig egy gyıztes 
királynak, vitéznek. Mert van egy kapitányunk, aki az Úr Jézus, aki a gyızelmet megszerezte, és 
nekünk adta. Tehát a szövetség szemlélet egy fontos dolog, hogy gyıztes pozícióban láthasd 
magad. Nem térünk ki erre sem részletesen, mert nem errıl szól a mai tanítás. 

A 12-es versben mondja az Ige: „bocsásd meg a mi vétkeinket”! Ismét mondom, az 
átmeneti idıszakban vagyunk, hogy ez a történet az átmeneti idıszakban zajlik. Akkor ezt az 
imamintát adta Jézus a tanítványoknak, akkor İ még nem volt a kereszten, és a Bárány Vére 
még nem ontatott ki.  

Miután az Úr Jézus Szent Vére kiontatott, mi történt? Az, hogy az İ Szent Vére eltörölt 
mindent bőnt. Innentıl kezdve, ahogy már korábban is szóltam, és volt erre imaminta, hogy: 
hálát adunk Atyám azért, amit az Úr Jézus tett értünk! Hogy az İ drága Szent Vére kifolyt 
értünk, és az tisztára mosott.  
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És ezt a vért keringtetjük az életünkben és a Krisztusi Testben. Ugyanúgy, mint a fizikai 
testünkben a keringı vér eljuttatja a táplálékot, és a nem odavaló salakanyagot pedig 
kitakarítja. Akkor a Krisztusi Testben áramló Szent Vér márpedig tisztán tart, egészségesen 
és épségben tart.  

13. vers azt írja, hogy: „ne vígy minket a kísértésbe”! Ez elsıre úgy tőnik, mintha Isten 
kísértene. A Vida fordítás egy nagyon szimpatikus szóhasználatot ad a számunkra, ami így 
szól: „hanem ragadj meg, és vonj magadhoz a gonosztól”. Más a színezete, ugye? A 
kísértések nem az Istentıl vannak! 

Lapozzunk el az 1 Korinthus 10:13-hoz. Annyira nem Istentıl vannak a kísértések, hogy 
İ még a kimenekedést is elkészíti a számunkra. Az is benne van a Bibliában, hogy Isten nem 
kísért. Tehát vannak olyan igerészek, amit az emberek félreértelmeznek. Nem mindenhol 
természetesen, tisztelet a kivételnek, de a hagyományokban sok helyütt találkozni ilyennel.  

1 Korinthus 10:13 Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok; de hő az Isten, aki 
nem engedi, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek; sıt a 
kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni.  

Ez egy gondoskodó Isten képe. Nem Isten kísért! Egyébként is ellentmondás lenne, ha valaki azt 
állítja, a „Mi Atyánk” ima alapján, hogy Isten kísért, utána Jézus meg azt mondja, hogy 
imádkozzatok, hogy szabadítson meg. Úgy tőnhet, hogy az Atya és a Fia ellentétesen munkálkodik.  

Nem szeretném, hogy bárki is megbotránkozzon ezen, mert nem kigúnyolni szeretnénk ezt 
a gyönyörő részt a Bibliában, hanem megvilágítani a pontos értelmét. A vallásos szellemő 
emberek nem könnyen veszik be ezt, hozzá teszem. Olvassuk tovább: 

Máté 6:25-30 Azért azt mondom néktek; Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felöl, 
mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felıl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é 
az élet, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, 
hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csőrbe nem takarnak, és a ti mennyei Atyátok 
eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, 
aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felıl is mit 
aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezı liliomait, mi módon növekednek: nem 
munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden 
dicsıségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezınek füvét, 
amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten. Nem sokkal inkább-é 
titeket, ti kicsinyhit őek? Ámen. 

Egyébként az volt a késztetés a szívemben, hogy szombaton este írjam meg a mai tanítást. 
El is készültem vele. S a tegnapi pesti tanításban mit hallok? Sanders pásztor a királyságról 
beszél. Nem semmi! Egy frekvencián vagyunk az Úrral, ez azt jelenti.  

Ne felejtsük el, hogy örökélető szellemi lények vagyunk, Isten szövetségesei vagyunk. Az 
Istennek való szövetség jelenti számunkra a gyıztes pozíciót. A liliom, amirıl most 
hallottatok, kint van a mezın, a gyökerét beleengedi a földbe, és onnan mindent felvesz, amire 
szüksége van. Ilyen egyszerő.  

Jézus hasonlatosan teremtette meg Isten királyságát a szívünkben. Hogyha mi hitgyökeret 
eresztünk, azáltal mindent megkaphatunk és felvehetünk. Eresszetek hitgyökeret, illetve van 
már hitgyökeretek, csak ez még jobban ágazzon el és terebélyesedjen ez a hitgyökér. Ugyanitt 
folytassuk tovább: 

6.31-34 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit 
igyunk? Vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól 
tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek 
elıször Isten országát, és az İ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne 
aggodalmaskodjatok tehát a holnap felıl; mert a holnap majd gondoskodik a maga 
dolgai felıl. Elég minden napnak a maga baja. Ámen. 
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Itt két dolgot említ az Ige, két fontos dolgot. Egy, ne aggódj, ezt már hallottátok. És van itt 
egy másik fontos dolog: ne mond ki a félelmeidet! Mert az aggódás a félelembıl fakadó 
dolog, és félelembıl fakadó gondolat.  

Mert mi történik, ha kimondod? Akkor az megszületik. Életre születik az a gondolat, ha 
kimondod. Megteremted annak az erejét. Ezért nem mindegy, hogy pozitívan beszélünk, vagy 
negatívan. Tehát ha az aggódásról, félelemrıl beszélsz, akkor te magad teremted meg annak 
az erejét.  

A múlt héten beszéltünk a Jób esetérıl. Amitıl remegett, az következett be rajta. Amikor a 
keresztények figyelmetlenül nyitják meg a szájukat, maguk ellen beszélnek és Isten Igéje ellen 
beszélnek. Akkor gyakorlatilag lehetıségnek adnak az ördögnek arra, hogy a szavaikat 
megválaszolja.  

A 33. versben: keressétek elsıdlegesen, mindenekelıtt az İ királyságát. Az İ országát. 
És az abban levı igazságot. Igazság pedig dicsıség Istennek le van írva. Valójában az 
Igazság, az élı Ige, az Úr Jézus.  

A múlt heti pesti vasárnapi tanításban ugyanez az Ige jött elı, hogy keressétek az İ 
királyságát! Mit mond ez az Ige? Hogy ezek elvétetnek tıletek? Nem! Azt mondja, hogy ez 
mind megadatnak nektek. Mind megadatnak nektek! Hallelúja! Lehet örvendezni!   

Isten királysága úgy van tervezve az életetekben, hogyha megismeritek az azt mőködtetı 
törvényeket, akkor onnan mindent elı tudtok venni!  

Igazából, hogyha valaki szükségben van, akkor ezen állítás alapján mondhatjuk azt, hogy 
nem ismerte meg még elég mélyen, hogy hogyan mőködtesse azokat a szellemi törvényeket, 
amivel betöltheti a szükségét.  

Ezt valljuk meg együtt: Isten királysága úgy van tervezve a szívemben, hogyha 
megismerem az azt mőködtetı törvényeket, akkor onnan mindent elı tudok venni. Mindent 
elı tudok szólítani, hit által!  

Természetesen Jézus nevében! Igen, mert alapjában véve ezt már mindannyian tudjuk, 
hogy Jézus nevében kérünk, Jézus nevében imádkozunk, mert az Ige azt mondja, hogy 
mindent az én nevemben cselekedjetek.  

Lapozzunk a Lukács 17-hez, és itt olvassuk azt, amikor megkérdezték az Úr Jézust, hogy 
mikor jön el Isten királysága? Milyen módon jön el? Mert igazából İk egy olyan vezetıre 
vártak, aki a római uralkodás alól megszabadítja ıket. Mármint a zsidó népet. Fizikai szintő 
segítséget, egy megváltót vártak. De Jézus egy szellemi munkát végzett el! 

Lukács 17: 20-21 Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten 
országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt 
nem mondják? Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé, az Isten országa tibennetek van.  

Hallelúja! Itt van a válasz arra, hogy hol van Isten országa jelenleg. A nem látható 
szellemi királyság a szívünkbe íratott be! Szemmel nem látható. Ez egy teljes birodalom, 
amely nyitott bankká válik a számodra, ha megismered annak a mőködését, mőködtetését.  

És gondolj mindig vissza a liliomra. Hogyan él, és hogyan növekszik, és hogyan 
táplálkozik? A gyökerein keresztül mindent felvesz, minden szükséges anyagot. Ezért fontos, 
hogy mi hitgyökereket eresszünk. És a hitgyökerek bizony nagy távolságokra is kinyúlhatnak, 
vagy bojtos, sőrő gyökerek lehetnek. Meglepıdve tapasztaltam, hogy a közeli oszlopos tuja 
gyökerei megjelentek a pincénkben. Kereste a fa a nedvességet.  

Három méterre van a házunktól. Mert úgy gondoltam, hogy egy ilyen tujának a gyökere 
egy szők körben terül el. De lent van két méteren. És három méteres sugárban, azaz hat méter 
átmérıjő körben. Ez hatalmas felület, hogy nedvességet és táplálékot tudjon felszedni.  

Természetesen Isten királysága hitben mőködik, bármit kivehetsz onnan, és nem kell 
hozzá erıfeszítés. Ahogy szoktátok hallani a pásztortól, hogy az almafa és a körtefa úgy termi 
meg gyümölcsét, hogy közben nem görcsöl. És nem tépi a haját. Hanem egyszerően csak 
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tavasszal virágzik, a bogarak beporozzák, és elkezd növekedni a gyümölcs, és amikor 
elérkezik az ideje, akkor le lehet szüretelni.  

A hitben való mőködéshez adott az Úr egy csodálatos példázatot. A lufit ismeritek, a 
léggömböt. Van levegıvel felfújt lufi, és van gázzal töltött lufi. Mi fog ebbıl kisülni? Ha 
valaki hit nélkül mondja el az imádságát, tehát elmondja, hangot ad ki, de nem kapcsol hozzá 
hitet, az olyan, mint a levegıvel felfújt lufi, itt marad egy helyben, a teremben, vagy a padlón.  

De hogyha valaki az imájához hozzácsatolja a hitét, ez olyan, mint a gázzal töltött lufi. Az 
felemelkedik és felmegy az Atyához, a Jézus nevében mondott ima. Tehát ez nagyon jól 
szemlélteti azt, hogy nem elég csak hangot kiadni. Az imához hozzá kell kapcsolni a hitet.  

Márk 9:1 Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az 
itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten 
királysága eljött hatalommal. 

Tehát Jézus az átmeneti idıszakban, a körülötte állóknak mondta, hogy közületek lesznek 
olyanok, akik megérik azt az idıt, amikor Isten királysága kitöltetik a szívekbe, az elsı 
Pünkösd alkalmával. És ez meg is történt akkor.  

Az újjászületett, és a Szent Szellemmel teljes keresztényekben ott van Isten királysága. És 
ez múlt idı mindannyiunk (a jelenlevık) esetében, mert X vagy Y idıvel ezelıtt fogadtuk be 
az Úr Jézus Krisztust, és töltekeztünk be Szent Szellemmel. És Isten királysága bennünk van!  

Ezt ne felejtsétek el. És ezt a királyságot nekünk kell mőködtetni. Bizony, nagyon sok 
olyan dolog van, hogy nekünk részünk, feladatunk van a saját életünkre vonatkoztatva, a 
környezetünkre, az országunkra, világra vonatkoztatva. És másokért is.  

Szent Szellemrıl néhány gondolatot: A Szentháromság hatalmas egységben van. Atya, a 
Fiú, és a Szent Szellem (az eredeti szöveg szerint). Vannak felekezetek, ahol nem fogadják el 
a Szentháromságot. De ha nincs Fiú, nincs út az Atyához. Egyedül İáltala mehetünk az 
Atyához!  

Isten azért adta a Szent Szellemet, hogy az İ erejét szolgáltathassa felénk, rajta keresztül. 
A Szent Szellem ereje nyilvánul meg a mai napon is, és a gyógyítások ajándékaiban is a Szent 
Szellem munkálkodik. A Szent Szellem teszi Jézust valóságossá számunkra, másrészt pedig 
felfedi Isten munkáját.  

Ahogy a szolgálók sorolják fel az alkalmak során a gyógyító ajándékokat, gyakorlatilag a 
tudás szava által jönnek ezek elı. Ez is része az ajándékoknak, ami az 1 Korinthus 12-ben 
olvasható. Maga a tudás szava is ajándék, és bekapcsolódik a gyógyítások ajándéka. Ez van 
legtöbbször jelen. Két héttel ezelıtt próféciával kezdtünk, az is egy ajándék.  

A Szent Szellem, miután befogadtuk, a Szent Szellem a saját szellemünkkel összefonódik, 
egybevegyül. Így nem áll fenn a veszély, hogyha valaki csárdást jár, a Szent Szellem kiesik 
belıle! Összefonódik. Tehát nem külön van az emberi szellem és a Szent Szellem, hanem 
egybefonódva. Ezért tudunk hallani tıle.  

Az Úr az eszembe hozta: a napokban az egyik keresztény két szót kapott az Úrtól. Isten 
sokszor röviden szól. Megmondom, mirıl van szó, az Üdvösséges szórólapok terjesztésérıl. 
Annyit mondott az Úr, hogy minıség vagy mennyiség.  

A minıség a fontos. Ha meg kell állni, emberekkel beszélni, akkor meg kell állni. Akkor 
nem lehet hajtani, hogy huszonnyolc falut egy hétvégén beszórjanak a szentek. Isten képes 
hozzánk szólni, mert a Szent Szellem a szellemünkkel egybe van fonódva. Elsısorban 
gondolatként jelenik meg.  

Gyógyítások ajándékai: Az 1Korinthus 12. fejezetében van felsorolva kilenc szellemi 
ajándék. A Szent Szellem kapcsolja be, úgy, ahogy İ akarja. Ez olyasforma, hogyha a hátsó 
lámpasorokat, ha be akarom kapcsolni, akkor bekapcsolom, ha nem akarom, akkor nem 
kapcsolom be. Szent Szellem is valahogy így teszi, mivel Isten jó, Isten szeret.  
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És az İ akarata az, hogy egészségesek legyünk. Látja a szívünket, a szíveiteket, a 
kívánságaitokat, a vágyaitokat, és ennek megfelelıen kapcsolja be. Ma nagyon sok gyógyító 
ajándék van mőködésben, dicsıség az Istennek. Folyamatosan mutatja az Úr.  

A tudás szava által jelenti meg a pásztoroknak, a szolgálónak, aki éppen szolgálatban van, 
és ezt azért mondjuk el, hogy a hitetekkel jobban rá tudjatok csatlakozni, hogy el tudjátok venni. 
A 700-as Clubban is ilyeneket lehet hallani: meghallottam, hogy a mősorvezetı azt mondja, 
hogy erre és erre a területre van gyógyító kenet, és én is megragadtam, és rátettem a kezem oda, 
és meggyógyultam! Ezért mondjuk ki, hogy a hitetekben jobban meg tudjátok ragadni.  

Természetesen, ha olyan területen vársz gyógyulásra, ahol a pásztor nem mondja, az nem 
jelenti azt, hogy ott nincs kenet. Legföljebb a pásztor nem hallotta, vagy elfelejtette felírni. 
Tehát, ha olyan hittel jössz, hogy én átléptem a küszöböt, és beléptem ebbe a terembe, így is 
meggyógyulhatsz. Ez a gyógyulás helye. A Gyógyító itt van! Tehát így mőködik Isten. 

Az Apostolok Cselekedetei 19:11-12 versben pedig ott találjátok meg azt a két Igét, ami 
alapján imádkozunk a hozott ruhadarabok felett. Mert ott azt írja az Ige, hogy a Pál apostol 
testérıl leráncigálták a ruhákat, mert Isten erejével volt telve. Hazavitték, és amikor rátették a 
betegekre, természetesen hitben, akkor a kenet kiáradt.  

És a kenetnek az a tulajdonsága, hogy megtöri a bilincseket, elszakítja a láncokat, tehát a 
betegség, a fájdalom és minden gonosz munka távozik. Egyébként az ördög tudja, hogy te 
hova mész, de amikor odaérsz, hidd el, hogy ı onnan menekül. Mert a nagyobb lakik benned.  

Úgyhogy ezt a gyıztes pozíciót forgassátok a szívetekben. A szövetséget Istennel. Mert ez 
nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy egy következı szintre lépjetek, és mind áldottabbak és 
gyıztesebbek lehessetek. Hallelúja! 

Ha már a Szent Szellemrıl beszélünk, van egy érdekes dolog. A Lukács 1:41-44 otthon 
olvassátok el. Amikor Mária, Jézus anyja fölkereste Erzsébetet, akkor Erzsébet méhében levı 
magzat a keresztelı János, repesett az örömtıl. Azt hiszem, ezt a szót használja a Biblia. 
Ugye? De valószínő arra még senki nem figyelt fel, hogy ez hogyan is történt?  

Elıször is megjelent az angyal Máriának, és mondta: Isten téged választott, hogy te legyél 
a hordozó tartálya az Úr Jézus Krisztusnak, amíg megszületik. És Mária erre hogyan reagált? 
Engedelmesen azt mondta: legyen nékem a te szavad, beszéded szerint.  

A Szent Szellem beárnyékolta Máriát, és az Ige testté lett a testében. Amikor elment 
Erzsébethez, akkor gyakorlatilag Mária magzatából a Szent Szellem ereje kiáradt az Erzsébet 
magzatára. Ugye ez egy új megvilágítás? És elkezdett ujjongani a keresztelı János. Ficánkolt. 
Érdekes dolog. Hallelúja! 

Tisztázzunk még egy alapfogalmat: különbség van az eldılés és az elfekvés között. 
Pontosabban az eldılés és a lefekvés között. Tehát a gyógyító sorban történik az eldılés a 
Szent Erı alatt.  

Ugyanis amikor a természetes emberi test találkozik a természetfelettivel, akkor olyan erı 
nyilvánul meg, hogy az emberek könnyen eldılnek. De nem lefekszenek. Mert a kettı között 
az a különbség, hogy az eldılés az nem akaratos cselekedet, a lefekvés pedig egy akaratos 
cselekedet. A kettı lényegesen eltér egymástól.  

 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


